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 الخالصت :

كم  عممام مركمز  30مىطقة البدعة  - المِأَل -اًرٔت تٌربة ُقلٕة فٓ ُقل اُد المزارعٕه فٓ مِافظة بابل     

. لغممرد اراصممة اصمم ٌابة كمٕممة بمم ار الِىطممة ل غٕممر ومممع  2015 - 2014مِافظممة بابممل امموم المُصمم  الغمم ُْ 

َب رتٕمم   RCBDالزراعممة َرهممري فممٓ ُابممل الِبممُ  َمذُواتممً . را ظبمما تامممٕ  القطاعمما  الذاملممة الم غمما  

لزراعممة     ن ووممران َ ووممر تِممُم لمممرَ  ل األلممُاٍ الر ٕضممٕة بٕىممما األلممُاٍ المىغممقة بممووا مذممررا  اا اُ ممل ومممع ا

كغ  ٌـ 160،  120،  80اُ لت كمٕا  الب ار ن 
-1
ل األلمُاٍ الواؤُمة. ارٍمر  الى ما ي  تنمُ  وممع الزراعمة ن وومر  

َعمدا الضمىابل تُِم لمرَ  ل فٓ عدا الضىٕبو  بالضىبلة َعدا الزٌٕرا  بالضىٕبلة َالُ ن الٌاف للضىبلة    نغم ل 

بالم ر المربع ََ ن الف ُبً نغ  ل َُابمل الِبمُ  ن كغم  ٌمـ
-1
 397.44َ 4.52َ 61.09َ 22.09ل اا بلغمت  

كغم  ٌمـ 120بال  ابع بٕىما تنُقت كمٕة البم ار  6027.33َ 34.44َ
-1
غم ل  2.03فمٓ المُ ن الٌماف لُرقمة ال لم  ن 

كغمم  ٌممـ 6411.82غمم  ل َُابممل الِبممُ  ن  4.54َالممُ ن الٌمماف للضممىبلة ن 
-1
ل. كممان ال ممداال م ىُٔمما بممٕه ومممع  

الزراعممة َكمٕمما  البمم ار فممٓ عممدا الضممىٕبو  بالضممىبلة َعممدا الزٌٕممرا  بالضممىٕبلة َالممُ ن الٌمماف للضممىبلة َظممُم 

الضىبلة. َعلمّ المرغ  ممه عمدن م ىُٔمة ال مداال فمٓ ُابمل الِبمُ  ن كغم  ٌمـ
-1
ل األ اومً كمان ٌىالمف تنُقمان عمدأا  

كغم  ٌمـ 120نة المذُوً مه ومع الزراعة ن وور تُِم لممرَ  ل ممع كمٕمة البم ار َاضِا لل ُلٕ
-1  

اا صمٌلت ُابمل 

كغ  ٌمـ 6630.50ُبُ  بلغ 
-1
. وضم ى ي ممه البِمن ان افطمل ظرٔقمة للزراعمة ٌمٓ وومرا تِمُم لممرَ  ممع كمٕمة  

كغ  ٌـ 120الب ار 
-1
 . 

 . ر ، ُابل الِبُ  َمذُواتًالِىطة ، ومع الزراعة  ، كمٕة الب االكلماث المفتاحيت : 

 

RESPONSE OF WHEAT SEEDING RATE TO PLANTING PATTERN 

CHANGING AND ITS IMPACT ON GRAIN YIELD AND ITS 

COMPONENTS 

 

 Ayad H. Al- Maeny      Rafid A. Al-Khalidy     Mohammed H. Al Mamouri 

  

Abstract: 

         A field experiment was conducted at field of one farmers in the province of 

Babylon - district of Mahaweel - Bida area 30 km north of Babylon during winter 

season of  2014 - 2015. To study response of wheat seeding rate to planting pattern 

changing and its impact on grain yield and its components, the experiment was 

arranged as a split plot in a  Randomized Complete Block Design (RCBD) with three 

replicates , Treatment of planting pattern (broadcasting and broadcasting transfer to 

furrow) occupied the main plots , while, The seeding rates (80, 120 and 160 kg ha 
- 1

)  

were put in the sup - plots . The results showed that planting pattern ( broadcasting 

transfer to furrow ) gave increase in the number of spikelet per spike, number of floral 
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per spike , dry weight of spike (g), number of spikes per square meter, and grain yield 

(kg ha
-1

), 22.09, 61.09, 4.52, 397.44, 34.44 and 6027. 33 respectively. While seeding 

rate 120 kg ha
-1 

gave the highest dry weight of flag leaf (2.03 g), dry weight of the 

spike (4.54 g) and grain yield ( 6411.82 kg ha 
- 1 

). The interaction was significant 

between the planting pattern and seeding rates in the number of spike , dry weight of 

the spike and length of the spike. Although there was no significant interaction in the 

grain yield (kg ha 
- 1

), there was a clear numerical superiority of the combination of 

planting pattern (broadcasting transfer to furrow) with seeding rate ( 120 kg ha 
- 1

 ) , in 

a grain yield 6630.50 kg ha 
- 1

 .It may be conclude from the research that the best 

planting pattern                               ( broadcasting transfer to furrow)  with a seeding 

rate of 120 kg ha 
- 1

. 

keyword: Wheat , planting pattern , seeding rates , grain yield and its components. 

 

  المقذمت :

مامدرا   L.Triticum aestivumت مد الِىطمة      

% ممممه صمممذان ال مممال  اا بلمممغ  35مٍممممة لغممم ا  اكومممر ممممه 

ملٕممُن ظممه صممىُٔا  500االو مماى ال ممالمٓ مىٍمما اكوممر مممه 

 924300ل فممٓ ال ممرا  بلغممت المضمماُة المزرَعممة 19ن

كغم  ٌمـ 3304ٌذ ار بم ُصع او إًمة بلمغ 
-1
ل. تمزر  7ن 

الِىطة فٓ ال را  بطرٔقة الىور فمٓ المضماُا  الامغٕر  

َالضطُر باص  مام الباارا  فٓ المضاُا  الذبٕر  ٌَمٓ 

ت  بممر ظرا مما تقلٕدٔممة فممٓ الزراعممة َفممٓ ال قممُا األإممر  

 رٍر  ظرا ا للزراعة غٕر تقلٕدٔة فٓ بلدان ال ال  .

ان مممه عُامممل ااار  ت ممد ظرٔقممة الزراعممة عممامون مٍممم     

المِامُم المممةهر  فمٓ او إً ممً َٔ  ممد علممّ وظم  الممرْ 

الم ب ممة َالاممىف المىممزر  . اا ان  راعممة الِىطممة علممّ 

مرَ  ضٕقة ت د ممه ال قىٕما  الن المة لذُوٍما ممه اصمالٕ  

الزراعممة الِدٔوممة لزراعممة ٌمم ا المِاممُم فممٓ المىمماظا 

 األرَا ٕمممة َان ٌممم ا األصممملُ  فمممٓ الزراعمممة ٔضممماعد فمممٓ

الِنار علّ الرظُبة َٔقلل مه م طلبا  المٕاي َٔزٔد ممه 

الغلة  َٔقلل مه االضطٌا  َ ٔاا  ال وقمة بمٕه المامدر 

َالما  ، َٔ مَٕ رفطمل تُ ٔمع لدصممد  َٔ مز  الِنمار 

 khanل. فقمممممد ًَمممممد  19َ 16علمممممّ مٕممممماي األمطمممممار ن 

ل ان لطرٔقمممة الزراعمممة اهمممران م ىُٔمممان فمممٓ  15َاامممرَن ن

مٕاي َالىأ رًَٕه َالنضمنُر فمٓ المىطقمة تُا ن َتُفٕر ال

القرٔبمة مممه ومممُ ًمم َر الىباتما  ، َرٔطمما ٔمذممه رن تممةهر 

علّ كنا   عملٕة ال موٕل الطُ ٓ ممه اموم وممع تُ ٔمع 

الىباتا  بِٕن ٔمذىٍا مه اع راد األعم ا  الطمُ ٓ. اا 

ل فمٓ باكضم ان المّ ان  21َاامرَن ن  Tanveerتُبل 

ُٔلٍما المّ مضماظ  تنُقمت فمٓ  راعة الِىطة وومران هم  تِ

عممدا الضممىابل بممالم ر المربممع بالمقاروممة مممع ظرٔقممة الىوممر 

َالضطُر فٓ الُاٍ. ال ٔمذه الِاُم علّ اقاّ قابلٕمة 

َراهٕة للِىطمة عالٕمة الِابمل اَن ضممان م مدم البم ار 

المىاص  ل لف فان تِدٔد كمٕة اَ م دم الب ار المىاص  لمً 

ان تمممرهٕري ٔ مممد  رٌمٕمممة اابمممة فمممٓ مِامممُم الِىطمممة اا

مباعممرا علممّ ُابممل الِبممُ  َمذُواتممً ، اا لذممل بممىف 

اص ٌابة م ٕىة لم دال  الب ار ٔ  ممد علمّ كنما   الامىف 

فممٓ المىافضممة بممٕه الىباتمما  َعممدا البمم َر المزرَعممة فممٓ 

ل. لقممد كممان االع قمماا الضمما د  20َ  12َُممد  المضمماُة ن 

 لضممىُا  ظُٔلممة ان قلممة م ممدال  البمم ار ٌممٓ األفطممل فممٓ

المىمماظا األرَا ٕممة َلذممه الدراصمما  الِدٔوممة تغممٕر الممّ 

عذش ٌ ا األع قاا اا ان الزٔاا  فٓ م دال  البم ار تمةاْ 

الممّ  ٔمماا  األو مماى ٌَمم ي الزٔمماا  ُ ممّ َان كاوممت قلٕلممة 

َغٕممر م ىُٔممة فٍممٓ ت طممٓ ت ُٔطممان لممما قممد ِٔممدا مممه 

اضممرار لىمممُ الىبمما  اهىمما  ارَ  ُٕمما  المِاممُم َبٍمم ا 

ذُن م دال  الب ار قلٕلة الن الف ٔمةاْ المّ ٌٔ  ان ال ت

عممدن اصمم غوم عُامممل األو مماى بغممذلٍا الذامممل اَ تذممُن 

عالٕة ًمدان ف مةهر علمّ عمد  المىافضمة بمٕه الىباتما  َبم لف 

 Kristoل. اا بمممٕه  2تمممةهر علمممّ او إًمممة المِامممُم ن 

ل ان  راعممة الِىطممة الغمم ُٔة بم ممدم بمم ار 17َااممرَن ن

بمم ر  ن 600
-2
رعطممّ اصمم ٌابة اعلممّ للِابممل َمذُواتممً  

بمم ر  ن 300قٕاصممان بم ممدم البمم ار 
-2
 Baloch. َُاممل  

كغ  ٌمـ 150ل علّ ان م دم الب ار 10َاارَن ن
-1
ُقما  

رعلممّ م ُصممع ل ممدا األعممطا  َظممُم الضممىبلة ََ ن الممف 

عممطم ن 306ُبممة َُابممل الِبممُ  اا بلغممت 
-2
 َ10.2 

كغ  ٌـ 5103.3غ  َ 38.2ص  َ
-1
. َفمٓ اراصمة بال  مابع 

ضمممه اوغممطة بروممامي الزراعممة الِافظممة لمركممز البِممن 

ل تُبلُا الّ 9الدَلٓ نأذاراا ل قان بٍا عى ر َاارَن ن

كغممم  ٌمممـ 120ان م مممدم البممم ار 
-1
تنمممُ  ب ِقٕقمممً اعلمممّ  

كغم  ٌمـ 2150م ُصع لِابل الِبُ  بلمغ 
-1
. ًَمد كمل  

ل ان  ٔمماا  م ممدال  5ل َالممف ن1مممه بذ مماط َعممُٔلٕة ن
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ا  الممّ المٕممل وِممُ  ٔمماا  عممدا الضممىابل بممالم ر البمم ار ا

المربممع َعممدا الِبممُ  بالضممىبلة ََ ن الممف ُبممة َالمم ْ 

او ذش علّ  ٔاا  ُابل الِبُ . لٍ ا ٔ د م مدم البم ار 

اُد منماتَٕ اداار  المٍممة للمِامُم الصمٕما بذُومً اُمد 

ال ملٕا  الزراعٕة اا  ال رهٕر فمٓ ُابمل الِبمُ  َفمٓ 

 18اممرِ للمِاممُم                  ن الاممنا  الِقلٕممة األ

ل. ان الٍممدف مممه ٌمم ا البِممن ٌممُ اراصممة اصمم ٌابة  23َ

كمٕة ب ار الِىطة ل غٕر وممع الزراعمة َرهمري فمٓ ُابمل 

 الِبُ  َمذُواتً.

 

 :المواد وطشائق العمل 

اًرٔممت تٌربممة ُقلٕممة فممٓ ُقممل اُممد المممزارعٕه فممٓ     

كمم  عمممام  30مىطقممة البدعممة  -المِأَممل  -مِافظممة بابممل 

 - 2014مركمممز مِافظمممة بابمممل اممموم المُصممم  الغممم ُْ 

. لغمممرد اراصمممة اصممم ٌابة كمٕمممة بممم ار الِىطمممة            2015

كغمم  ٌممـ 160،  120،  80ن 
-1
ل ل غٕممر ومممع الزراعممة ن  

ووران بالخرماعة َ وور تِمُم لممرَ  ل َرهمري فمٓ ُابمل 

الِبمممُ  َمذُواتمممً. را ظبممما تاممممٕ  القطاعممما  الذاملمممة 

َب رتٕمممم  األلممممُاٍ المىغممممقة بممممووا  RCBD الم غمممما 

مذررا  اا اُ لت اوماظ الزراعة األلُاٍ الر ٕضمٕة بٕىمما 

اُ لمممت كمٕمممة البممم ار األلمممُاٍ الواؤُمممة . ُٕمممن اًرٔمممت 

عملٕا  ادممة ال ربمة قبمل الزراعمة ممه ظربضمة َُراهمة 

َتى ٕ  َتضُٔة َقضمت االرد الّ الُاٍ َعملت اك اف 

غممممت مضمممماُة الُُممممد  صمممم  بل 50بممممٕه األلممممُاٍ ب ممممرد 

ن 9ال ٌرٔبٕمممممممة 
2 
ن ل َتممممممم  تُ ٔمممممممع 3× ن 3بإب ممممممماا ن  

الم مممامو  عغمممُا ٕا َفممما ال اممممٕ  الم بمممع. تممم   راعمممة 

  2014/  11/  2ال ٌربة باىف الِىطة اللطٕنٕمة ب مارٔ  

َصمد  ارد ال ٌربة بضماا الضمُبر فُصمنا  الووهمٓ ن 

P2O5 46 كغم  ٌمـ 100% ل بم دم
-1
اف مة َاُمد  عىمد  

ل  N 46%تِطممٕر ال ربممة ، َاصمم خدن صممماا الُٕرٔمما ن 

ٌمممـ Nكغممم   200بم مممدم 
-1
اضمممٕنت علمممّ هوهمممة اف ممما   

االَلمممّ عىمممد الزراعمممة َالواوٕمممة عىمممد مرُلمممة االصممم طالة 

َالوالومممة عىمممد البطمممان ، َصمممقٕت ارد ال ٌربمممة ُضممم  

ن  Pallas الِاًة َتممت مذافِمة األاغمام باصم خدان مبٕمد

 .2015/  5/  11ُااا ال ٌربة ب ارٔ   ل. َت  14

 

 :الصفاث المذسوست 

: قدر الُ ن لم ُصع  الوصن الجاف لوسقت العلم ) غم ( -

عغمممر  اَرا  ااممم   عغمممُا ٕان ممممه الُُمممدا  ال ٌرٔبٕمممة 

صماعة  72لممد  ◦ ن 70ًَننت فٓ فمرن كٍربما ٓ بدرًمة 

 لِٕه هبا  الُ ن.

عددذد السددىابل ) سددىبلت   -
-2

ب ممد َبممُلٍا : تمم  ُضممابٍا ( 

لمرُلمممة الىطمممي ال مممان لٌمٕمممع الىباتممما  المِامممُا  ممممه 

 مضاُة م ر مربع لذل َُدي تٌرٔبٕة.

قممٕش ب ممد الِامماا بمضممطر   طددوا السددىبلت ) سددم ( : -

قٕاس مدرًمة ممه قاعمد  الضمىبلة ُ مّ وٍأ ٍما ن ممه اَن 

الضمممنا ل لم ُصمممع عغمممر  صمممىابل ااممم   عغمممُا ٕان لٌمٕمممع 

 الُُدا  ال ٌرٔبٕة.

ُضم  لم ُصمع  السىيبالث والضٌيشاث بالسدىبلت :عذد   -

 عغر  صىابل اا   عغُا ٕا لٌمٕع الُُدا  ال ٌرٔبٕة.

قدر المُ ن  الوصن الجاف للسىبلت في مشحلت التضٌيش : -

الٌممماف ُضممم  لم ُصمممع عغمممر  صمممىابل ااممم   عغمممُا ٕا 

لٌمٕممع الُُممدا  ال ٌرٔبٕممة ًَننممت فممٓ فممرن كٍربمما ٓ 

 ه هبا  الُ ن.صاعة لِٕ 72لمد  ◦ ن 70بدرًة 

عد  المف ُبمة ََ ومت َتم   حبت ) غم (: 1000وصن  -

ااممم ٌا عغمممُا ٕا ممممه ُابمممل الم مممر المربمممع لذمممل َُمممد  

 تٌرٔبٕة.

حاصددل الحبددوب )كغددم ٌدد  -
-1

قممدر الِابممل الِبممُبٓ  ( : 

لمٌمُ  الىباتما  المِامُا  ممه مضماُة م مر مربمع ممه 

كل َُدي تٌرٔبٕة َب د الدراس الٕدَْ َعزم القمظ عمه 

بُ  َ وت َرضٕف الٍٕا َ ن الِبُ  المض  ملة فٓ الِ

تقدٔر الف ُبة للم املة ونضٍا ه  ُُم الُ ن غم  ن
-2 

المّ 

كغ  ٌـ
-1
 . 

ت  تِلٕل البٕاوا  باصم خدان البرومامي  التحليل األحصائي :

َقُرومممت الم ُصمممطا  الِضمممابٕة  Genstatاألُاممما ٓ 

عىمد مضمم ُِ  L.S.Dباصم خدان ظرٔقمة اقمل فمر  م ىمُْ 

ظبقممممان لطرٔقممممة تِلٕممممل ال بممممأه ل امممممٕ   0.05ام اُ ممممم

 ل.14القطاعا  الذاملة الم غا  ب رتٕ  االلُاٍ المىغقة ن

 

 :الىتائج والمىاقشت  

 :الوصن الجاف لوسقت العلم ) غم (  

ل ًَُا ترهٕرا م ىُٔمان لمىمع  1تُضَ و ا ي الٌدَم ن      

الزراعمة َكمٕمة البمم ار فمٓ المُ ن الٌمماف لُرقمة ال لمم  اا 

ُققت ظرٔقة الزراعة وومران ارماعمة اعلمّ م ُصمع َ ن 

غ  قٕاصان بىمع الزراعة وور تُِم لممرَ  1.91ًاف بلغ 

غمم  . فٕممما اعطممت كمٕممة 1.76ال ممٓ صممٌلت م ُصممع بلممغ 

كغ  ٌـ 120الب ار 
-1 

غ  . َُققت 2.03اعلّ م ُصع بلغ 

كغ  ٌـ 120تُلٕنة ومع الزراعة وورا مع 
-1
اعلّ م ُصع  

 غ .2.13للُ ن الٌاف بلغ 



 
  المعيني و آخرون                                                              (2137) , 373 -  361(: 2) 9 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

166 

ISSN 2072-3875     

 

 ( يبيه تاثيش ومظ الضساعت وكميت البزاس في الوصن الجاف لوسقت العلم )غم( 1جذوا ) 

Table (1) shows effect of planting pattern and seeding rate on dry weight of the 

flag leaf (g)  

 ومظ الضساعت

 Planting pattern 

كميت البزاس ) كغم ٌ 
-1

  (        )kg ha
-1

 Seeding rate ( 
 Meanالمتوسظ 

80 120 160 

   broadcasting 1.58 2.13 2.01 1.91 وثش 

 تحوا لمشوصوثش 

furrow  
1.74 1.93 1.63 1.76 

LSD 0.05 0.189 0.083 

  Mean 1.66 2.03 1.82المتوسظ 

 LSD 0.05 0.161 

 

 : طوا السىبلت ) سم (

ل عممدن م ىُٔممة ال ممرهٕر 2تبممٕه الى مما ي فممٓ ًممدَم ن    

لىمع الزراعمة فمٓ ظمُم الضمىبلة فمٓ ُمٕه كمان تمرهٕر 

كمٕمما  البمم ار م ىُٔممان اا تِقمما اعلممّ م ُصممع لطممُم 

كغم  ٌمـ 80ص  مع كمٕمة البم ار  11.62الضىبلة بلغ 
-1

  

كغ  ٌـ 160َ 120بٕىما صٌلت كمٕ ٓ الب ار 
-1
ااوّ  

صم  بال  مابع َقمد ٔ مزِ  11.32َ 10.98م ُصع بلغ 

الضممب  المممّ اوخنممماد ظممُم الضمممىبلة بزٔممماا  كمٕممما  

الب ار الّ  ٔاا  الىباتا  فٓ َُد  المضاُة مما صمب  

 ٔمماا  المىافضممة علممّ المممُاا الغ ا ٕممة َالطممُ  امموم 

مراُممل وغممُ  َتطممُر الضممىبلة َمممه همم  او ذممش علممّ 

 3َ  1ظُلٍا ٌَ ي الى ٌٕة ت نا مع  ما تُبل الًٕ ن 

ل. َتبمممٕه الى ممما ي لمممىنش الٌمممدَم ممممدِ ال مممرهٕر  5َ 

الم ىُْ لل مداال بمٕه وممع الزراعمة َكمٕمة البم ار اا 

ُققت تُلٕنمة وممع الزراعمة وومرا هم  ممرَ  ممع كمٕمة 

كغ  ٌـ 80الب ار 
-1
اعلمّ م ُصمع لطمُم الضمىبلة بلمغ  

 ص .11.92

 

  ومظ الضساعت وكميت البزاس في طوا السىبلت )سم( ( يبيه تاثيش 2جذوا ) 

Table (2) shows effect of planting pattern and seeding rate on Spike length ( cm ) 

 ومظ الضساعت

 Planting pattern 

كميت البزاس ) كغم ٌ 
-1

  (          )kg ha
-1

 Seeding rate 

( 

 Meanالمتوسظ 

80 120 160 

 broadcasting 11.31 11.29 11.67 11.43 وثش 

 وثش تحوا لمشوص 

furrow 

11.92 10.66 10.97 11.18 

LSD 0.05 0.635 N.S 

  Mean 11.62 10.98 11.32المتوسظ 

LSD 0.05 0.293 

 

عذد السىيبالث بالسىبلت ) سىيبلت سىبلً
-1

  ): 

ل المممّ ان وممممع  3تغمممٕر الى ممما ي فمممٓ ًمممدَم ن       

الزراعة َكمٕة الب ار ل  ٔذه لٍا اْ تاهٕر م ىُْ فٓ 

عمممدا الضمممىٕبو  بالضمممىبلة بٕىمممما كمممان ال مممداال بٕىٍممما 

م ىُٔممان اا ُققممت ال ُلٕنممة المذُوممً مممه ومممع الزراعممة 

كغمم  ٌممـ 80ووممرا همم  مممرَ  مممع كمٕممة البمم ار 
-1
اعلممّ  

صمممىبلً صمممىٕبلة 22.80م ُصمممع بلمممغ 
-1
ٌَممم ا ممممرتبع  

 Gajuل اا اعمممار  2بامممنة ظمممُم الضمممىبلة ن ًمممدَم 

ل المّ ان األبمىاف ال مٓ تم لمف مِمُر 13َاارَن ن

 صىبلة اظُم ٔذُن لٍا عدا صىٕبو  اكور.

 

ومظ الضساعت وكميت البزاس في عذد السىيبالث بالسىبلت ) سىيبلت سىبلً ( يبيه تاثيش 3جذوا ) 
-1

 ) 
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Table (3) shows effect of planting pattern and seeding rate on number of spikelet 

per spike  

 ومظ الضساعت

 Planting pattern 

كميت البزاس ) كغم ٌ 
-1

  (          )kg ha
-1

 Seeding rate 

 Meanالمتوسظ  )

80 120 160 

 broadcasting 21.70 21.76 22.13 21.87 وثش 

 وثش تحوا لمشوص

furrow  
22.80 22.48 21.00 22.09 

LSD 0.05 1.114 N.S 

 Mean 22.25 22.12 21.57المتوسظ 
 

LSD 0.05 N.S 

 

عذد الضٌيشاث بالسىيبلت ) صٌيشة سىيبلت 
-1

 ) : 

ل المممّ عمممدن م ىُٔمممة 4تغمممٕر الى ممما ي فمممٓ ًمممدَم ن   

ال ممرهٕر لممىمع الزراعممة َكمٕممة البمم ار فممٓ بممنة عممدا 

الزٌٕمممرا  بالضمممىبلة بٕىمممما كمممان ال مممداال بمممٕه وممممع 

الزراعة َكمٕمة البم ار م ىُٔمان اا ُققمت م املمة وممع 

كغم  ٌمـ 80الزراعة وورا ه  مرَ  مع كمٕمة البم ار 
-1
 

 ٌٕمممر  صمممىبلة 62.75رعلمممّ م ُصمممع بلمممغ 
-1
ٌَممم ي  

ل َ  2الى ٌٕة ت نا مع الى ٌٕة ظمُم الضمىبلة ًمدَم ن 

 ل.  3عدا الضىٕبو  بالضىبلة ًدَمن 

 

( يبيه تاثيش ومظ الضساعت وكميت البزاس في عذد الضٌيشاث بالسىبلت ) صٌيشة سىبلً 4جذوا ) 
-1

 ) 

Table (4) shows effect of planting pattern and seeding rate on number of floral 

per spike 

 ومظ الضساعت

 Planting pattern 

كميت البزاس ) كغم ٌ 
-1

  (         )kg ha
-1

 Seeding rate ( 
 Meanالمتوسظ 

80 120 160 

 broadcasting 56.28 57.39 59.40 57.69 وثش 

 وثش تحوا لمشوص 

furrow 
62.75 60.13 60.40 61.09 

LSD 0.05 7.579 N.S 

  Mean 59.52 58.76 59.90المتوسظ 

 LSD 0.05 N.S 

 

 : الوصن الجاف للسىبلت ) غم (

ل ل ممدن م ىُٔممة تممرهٕر ومممع 5تغممٕر و مما ي ًممدَم ن   

الزراعة َكمٕة الب ار َال داال فٕما بٕىٍما فمٓ المُ ن 

 الٌاف للضىبلة.

 

عذد السىابل ) سىبلت  
-2

 ) : 

ل الّ عدن م ىُٔة ال رهٕر لىمع 6تبٕه و ا ي ًدَم ن   

الزراعة فٓ عدا الضمىابل ، بٕىمما كمان لذمٕما  البم ار 

اهممران م ىُٔممان فممٓ الاممنة اا تِقمما اعلممّ م ُصممع ل ممدا 

كغم  ٌمـ 160الضىابل مع كمٕة البم ار 
-1
 411.33بلمغ  

صىبلة ن
-2
، َٔ زِ الف الع ماا كوافة الضمىابل ن عمدا  

الضىابل بُُد  المضاُة ل علّ عملٕة ال نرٔمع َم ظم  

وباتا  الِىطة تى ي فرَعان اكور مه ال ٓ تبقّ ل ِممل 

صىابل اا ٔض مر او ماى األعمطا  ُ مّ اصم طالة الضما  

َعىممد ٌمم ي الىقطممة ٔذممُن عممدا النممرَ  الذاملممة للىبمما  

باقاممّ ُممد َٔبممدَ َاضممِان ان  ٔمماا  اعممداا الىباتمما  

ضمماُة َالىمماتي عممه  ٔمماا  م ممدم الر ٕضممٕة بُُممد  الم

البممم ار تغلممم  علمممّ االوخنممماد الِابمممل فمممٓ عمممدا 

األعمممطا  ال مممٓ ٔى ٌٍممما الىبممما  الُاُمممد بضمممب   ٔممماا  

ل. َاعمممار  الى ممما ي  25َ  24َ  1كمٕممما  البممم ار ن

لممىنش الٌممدَم الممّ عممدن ُاممُم تممداال م ىممُْ بممٕه 

 ومع الزراعة َكمٕة الب ار. 

 

  ( يبيه تاثيش ومظ الضساعت وكميت البزاس في الوصن الجاف للسىبلت ) غم ( 5جذوا ) 



 
  المعيني و آخرون                                                              (2137) , 373 -  361(: 2) 9 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

168 

ISSN 2072-3875     

Table (5) shows effect of planting pattern and seeding rate on dry weight of spike 

( g ) 

 ومظ الضساعت

 Planting pattern 

كميت البزاس ) كغم ٌ 
-1

  (          )kg ha
-1

 Seeding rate 

 Meanالمتوسظ  )

80 120 160 

 broadcasting 4.04 4.44 3.38 4.10 وثش 

 وثش تحوا لمشوص

furrow  
4.45 4.62 4.50 4.52 

LSD 0.05 N.S N.S 

  Mean 4.24 4.53 4.17المتوسظ 

 LSD 0.05 N.S 

 

( يبيه تاثيش ومظ الضساعت وكميت البزاس في عذد السىابل ) سىبلت   6جذوا ) 
-2

 ) 

 Table (6) shows effect of planting pattern and seeding rate on number of spikes 

per m 
-2

 

 ومظ الضساعت

 Planting pattern 

كميت البزاس ) كغم ٌ 
-1

  (            )kg ha
-1

 Seeding rate 

 Meanالمتوسظ  )

80 120 160 

 broadcasting 349.67 377.67 404.00 377.11 وثش 

 وثش تحوا لمشوص 

furrow 
378.67 395.00 418.67 397.44 

LSD 0.05 N.S N.S 

  Mean 364.17 386.33 411.33المتوسظ 

 LSD 0.05 30.273 

 

 : حبت ) غم ( 1000وصن 

ل ان ومممع الزراعمة ووممرا  7تبمٕه و مما ي ًمدَم ن        

ه  تُِم لمرَ  قمد ُققمت اعلمّ م ُصمع لمُ ن المف 

غ  ، َقد ٔ ُا الضب  الّ ان  راعمة 34.44ُبة بلغ 

الِىطممة علممّ مممرَ  ضممٕقة ت ممد مممه ال قىٕمما  الن الممة 

كممُن ٌمم ا األصمملُ  فممٓ الزراعممة ٔضمماعد فممٓ الِنممار 

مٕمماي َٔزٔممد مممه علممّ الرظُبممة َٔقلممل مممه م طلبمما  ال

الغلممة  َٔقلمممل ممممه االضمممطٌا  َ ٔممماا  ال وقمممة بمممٕه 

الماممدر َالمامم  ، َٔ ممَٕ رفطممل تُ ٔممع لدصمممد  

 8َٔ ز  الِنار علّ المٕاي. َت نا ٌ ي الى ٌٕة ممع ن 

ل . َتغمممٕر الى ممما ي ل مممدن م ىُٔمممة ال مممرهٕر  19َ 16َ

 لذمٕة الب ار َال داال بٕه ال ُامل فٓ الانة.

 حبت ) غم ( 1000( يبيه تاثيش ومظ الضساعت وكميت البزاس في وصن  7جذوا ) 

Table (7) shows effect of planting pattern and seeding rate on weight of 1000 

seeds (g) 

 ومظ الضساعت

 Planting pattern 

كميت البزاس ) كغم ٌ 
-1

  (       )kg ha
-1

 Seeding rate ( 
 Meanالمتوسظ 

80 120 160 

 broadcasting 33.61 33.41 34.97 34.00 وثش 

 وثش تحوا لمشوص 

furrow 
33.90 35.01 34.39 34.44 

LSD 0.05 N.S 0.043 

 Mean 33.76 34.21 34.68المتوسظ 
 

LSD 0.05 N.S 

ٌ حاصل الحبوب )كغم 
-1

ل ان وممع الزراعمة وومرا هم  8تبٕه و ا ي الٌدَم ن      : ( 

تِمممُم لممممرَ  قمممد ُققمممت اعلمممّ م ُصمممع لِابمممل 
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كغ  ٌـ 6027.33الِبُ  بلغ 
-1
فٓ ُٕه صمٌل وممع  

 5779.61الزراعممة ووممرا اقممل م ُصممع للِابممل بلممغ 

كغمم  ٌممـ
-1
، َقممد ٔ ممُا الضممب  الممّ او ظممان َتٌمماوش  

الىباتمما  المزرَعممة علممّ مممرَ  مممما ااِ الممّ تقلٕممل 

المىافضمممة علمممّ المغممم ٔا  َومممُاتي ال موٕمممل الطمممُ ٓ 

َ ٔمماا  الممدع  المقممدن للِبممة َمممه همم  َ وٍمما ٌَمم ا ممما 

 1000ل َ ن 6ٔ ممز ي و مما ي  عممدا الضممىابل نًممدَم 

ل 6ل. اا ت نممما الى ٌٕمممة ممممع بمممالَ ن 7ُبمممة نًمممدَم 

 ل. 19َآارَن ن  Nareshل 8ََعلٓ َُمزي ن

َتغممٕر و مما ي ونممش الٌممدَم الممّ ال ممرهٕر الم ىممُْ    

لذمٕمما  البمم ار فممٓ ُابممل الِبممُ  اا تِقمما اعلممّ 

كغ  ٌـ 120م ُصع للِابل مع كمٕة الب ار 
-1
ُٕمن  

كغ  ٌمـ 6411.82بلغ 
-1
 80قٕاصما ممع كمٕ مٓ البم ار  

كغمممم  ٌممممـ       160َ
-1
 بلممممغ الل ممممٕه صممممٌل ا ُابممممون  

كغممم  ٌمممـ 5042.83َ 6255.75
-1
بال  مممابع ، ٔ مممزِ  

صب  ٌ ي الى ٌٕة الّ ان كمٕة البم ار تمةهر فمٓ تِدٔمد 

الذوافة الىباتٕة المىاصمبة للمِامُم الىمامٓ ممه اموم 

ال ُا ن بالمىافضة بمٕه الىباتما  َاو ذاصمً فمٓ الىٍأمة 

علممّ ُابممل الِبممُ  ف ىممد اصمم  مام م ممدال  بمم ار 

ـكغ  ٌم 160عالٕة ن 
-1
ل وِامل علمّ كوافما  عالٕمة  

لذىٍا ت طٓ وممُان َتطمُران ضم ٕنان لم لف المِامُم ، 

 80بٕىما عىد اصم  مام م مدال  البم ار الُاظ مة      ن 

كغ  ٌـ
-1
ل صُف ال تى ي ال دا المطلُ  مه الىباتما   

بالِقممل َبمم لف ال تمم مذه مممه اصمم ومار الطممُ  َالممما  

قلمة الِابممل َالمغم ٔا  لذنما   عالٕممة ممما ٔىم ي عىممً 

ل َ  2ل. َت نممما الى ٌٕمممة ممممع بذ ممماط َبرٍٔمممٓ ن22ن

Beavers ل َ 11َااممممرَن نBaloch  َااممممرَن ن

ل. بٕىممما تبممٕه 5ل َالممف ن1ل َبذ مماط َعممُٔلٕة ن 10

و ا ي ونش الٌدَم عمدن م ىُٔمة ال مداال بمٕه ظرا ما 

 الزراعة َم دال  الب ار فٓ ُابل الِبُ .

 

( يبيه تاثيش ومظ الضساعت وكميت البزاس في حاصل الحبوب ) كغم ٌ  8ذوا ) ج
-1

   ) 

Table (8) shows effect of planting pattern and seeding rate on grain yield ( kg ha
-1

 

) 

 ومظ الضساعت

 Planting pattern 

كميت البزاس ) كغم ٌ 
-1

  (       )kg ha
-1

 Seeding rate ( 
 Meanالمتوسظ 

80 120 160 

 broadcasting 6159.50 6193.15 4986.17 5779.61 وثش 

 وثش تحوا لمشوص

furrow  
6352.00 6630.50 5099.50 6027.33 

LSD 0.05 N.S 14.973 

 Mean 6255.75 6411.82 5042.83المتوسظ 
 

LSD 0.05 471.755 

 

ان افطممل ظرٔقممة للزراعممة ٌممٓ  البحدد وسددتىتج مدده 

كغ  ٌـ 120وورا تُِم لمرَ  مع كمٕة الب ار 
-1
 . 
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